Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia v Revúcej
SRZ - MO v Revúcej s platnosťou od 1.1.2017 vydáva

Miestny rybársky poriadok
Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov spolu so záznamom
o dochádzke k vode a o úlovkoch a členský preukaz s fotografiou vydaný základnou organizáciou SRZ.
Výbor miestnej organizácie:

Rybárska stráž :

Ján Balciar – predseda

František Krivda – vedúci rybárskej stráže, mobil 0907 366854

Ing. Miroslav Hlávek– podpredseda
Ing. Jozef Garlaty – tajomník
Ján Michalček – rybársky hospodár
František Krivda – pokladník
Dušan Németh – účtovník
MVDr.Ivan Drobčo – člen výboru

Ján Michalček
Juraj Hrbáľ,
Jaroslav Duda

Slovenská inšpekcia životného prostredia : Inšpektorát živ. prostredia Ban. Bystrica - telefón 048/4719670
24 hod. služba 0903 770173
Predaj denných povoleniek : Dušan Németh, František Krivda, Ján Michalček
Súpis revírov:
Muránsky rybník – Dolný

3-2380-1-1
Vodná plocha rybníka pri obci Muránska Lehota, 2 ha.
Revír: kaprový, lovný

Zdychava č.1

Muránsky rybník – Horný

3-2390-1-1
Vodná plocha rybníka pri obci Muránska Lehota, 2,66 ha.
Revír: kaprový, lovný

Východný Turiec č.2

Lehotský potok (RA)

Muráň č.3

3-6150-4-1
Potok Zdychava od ústia do potoka Muráň pri meste Revúca po
prvý cestný most v obci Muránska Zdychava.
Revír: lososový – P, lovný

3-6070-4-1
Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia potoka Priehybina po pramene a potok Priehybina od ústia po pramene.
Revír: lososový – P, lovný

3-1930-4-1
Lehotský potok od ústia do Muráňa pri obci Muránska Dlhá
Lúka po pramene vrátane prítokov.
Revír: lososový - P, lovný
Hlinisko

HLINISKO

Vodná nádrž v meste Revúca. Oprávnenie lovu len pre majiteľov miestneho povolenia vydaného SRZ – MO Revúca.
Revír : kaprový, lovný
Obmedzenie : loviť ryby povolené max. 4 dni v týždni.
Loviaci si môže privlastniť v jednom dni jeden kus kapra
rybničného alebo šťuky severnej alebo lieňa sliznatého a 5 kg
ostatných druhov rýb. Po obvode hrádze nádrže je zákaz stanovania a kladenia ohňa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Muráň – prítoky

3-2340-4-2
Potoky Dolinský, Hrdzavý, Brezina, Parobský, Dielkova, Hiencovský,
Šturmanov od ústia do Muráňa po pramene.
Revír : lososový - P, chovný
Pstružný potok

3-2370-4-1

Potok Muráň od hate v obci Mokrá Lúka po pramene.
Revír: lososový – P, lovný

3-3060-4-2

Pstružný potok od ústia do potoka Zdychava po pramene.
Revír : lososový – P, chovný

PETROV ZDAR !

